
     Coronaretningslinjer 23. juni 2020 

 Du har et personligt ansvar for at undgå smittespredning:  
Rengøring er vores fælles ansvar 

      

De generelle råd: 
 Hold dig hjemme hvis du er syg eller har symptomer, der 

kunne være en begyndende covid-19: Hoste, snue, feber, 
muskelømhed mm. Bliver du utilpas, mens du er i klubben/ på 
vandet, skal du straks tage hjem. 

 Pas på dig selv og andre.  

 Hold afstand.  

 Vask hænder eller sprit dem grundigt.  

 Host og nys i ærmet. 

 Der må aldrig være over 50 personer samlet. 
 

Særligt for Odder Roklub 
 Har du en rednings-/ eller kajakvest så bruge den. Har du 

ikke, så overvej, om du vil investere i én. 

 Du skal have et password til Rokort. Download Rokort-app til 
din telefon.  Du kan nemlig ikke registrere din rotur i 
klubhuset. 

 Er klubben ved at løbe ud for rengøringsmidler kontakt 
Linda Krüger på krygerlinda@gmail.com eller 28158605 eller 
Lise Illum: lise.illum77@gmail.com  eller 30828664 

 Husk at medbringe:  

 Et rent håndklæde (vasket ved mindst 70 grader) til aftørring 
af båd efter roning.  

 Håndsprit og lommerservietter til roturen - så du kan sikre en 
god håndhygiejne.  
 

Udendørs aktiviteter: 
 Du må ro i alle klubbens bådtyper  

 For roere: Odder Roklub følger DffRs anbefaling for roning: I 
de nye retningslinjer fra DIF vedr. afstandskravet hedder det:” 
Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i 
bevægelse eller ved fysisk anstrengelse”. Dette tolker DFfR 
som en opblødning. Derfor ændres anbefalingen fra de faste 
rohold til en generel anbefaling om at undgå for mange 
forskellige romakkere, og man dermed ikke roer med for 
mange forskellige i løbet af sæsonen. 

 For kajakroere: Kajak er en individuel sport, så DKF sætter 
ingen begrænsninger op ved antal romakkere.  

 

Inden du skal ro   
 Sprit dine hænder omhyggeligt. Der står også spritdispensere 

inden for alle adgangsdøre.  

 Der må ikke være mere end ét bådhold i hver side af 
bådhuset ad gangen. Heller ikke mere end én roer i 
kajaskuret eller pagajrummet ad gangen.  

 Rør så vidt muligt kun ved det materiel, du skal bruge. 

 Registrer din tur på din mobil - ikke i klubhuset. 
   

På vandet  
 Tag hensyn til hinanden og hold afstand til andre både 

 Husk at spritte hænder, inden du skifter i inrigger. 
 

Når du kommer i land 
 Der står spande mv i kajakskur og bådhus. 

 Brug en engangsklud eller børste ved vask.  

 Årer, pagajer, bådshage mv. skal afvaskes grundigt med vand 
blandet med en god portion opvaskemiddel. Hav fokus på de 
områder i båden, der kan være ramt at viruspartikler fra 
udånding, host eller nys.  

 Resten af båden vaskes som normalt. Du må bruge slangen 
(uden spraydyse på) til at skylle din båd. Undgå sprøjt, da 
virus trives i vanddamp (aerosoler). Sørg for at al sæbe er 
væk.  

 Bruger du klubvest eller klubbens sprayskirt, så rengør dem 
grundigt. 

 Tør båden og årer/pagaj af med dit medbragte håndklæde. 

 Gør spand og børste ren 

 Sæt rengøringsudstyr, båd, årerne/pagajerne og andre 
redskaber og hjælpemidler - og evt. andre både.  

 NB: Du må ikke bære kajak eller sculler på skulderen efter, at 
du har vasket den. 

 Der må ikke være håndklæder og private veste i klubben.  

 
Om brug af klubhuset 

 Klubhuset må benyttes, hvis du overholder klubbens 
coronaretningslinjer 

 Der er en ny vagtplan for rengøring på vej.  Grundig, daglig 
rengøring er nødvending, hvis vi skal holde klubhuset åbent. 

 

Klublokalet og køkkenet 
 I OR max 23 personer i klublokalet ad gangen  

 Sprit alle overflader og kontaktpunkter af, som du har rørt ved, 
inden du forlader lokalet 

 DFfR: Der gives adgang til klublokalet, og dermed muligheden 
for sociale arrangementer, ved at overholde kravet om 1 
person pr. 2 M2 gulvareal og med minimum 1 meters afstand 
mellem deltagerne – såfremt der er tale om medlemmer og 
stillesiddende aktivitet.  

 
Omklædningsrum og badefaciliteter 

 I OR max 4 pers i omklædningsrummet: 3 pers. i den tørre 
afdeling og 1pers. i bad 

 Sprit alle berørte overflader og kontaktpunkter af med wipes. 

 Første mand i klubben hver dag vasker gulvet med 
opvaskemiddel. Skriv på opslaget, når du har gjort det. Tak. 
DffR: Omklædningsrummene, badefaciliteter og toiletter kan 
tages i brug under forudsætning af, at hver bruger rengør alle 
kontaktflader efter sig med sprit. Således vil man kunne 
opretholde myndighedernes krav om skærpet fokus på 
rengøring minimum en gang dagligt. Der skal være minimum 
4 M2 gulvareal per person samt 2 meter afstand mellem hver 
person i omklædnings-og badefaciliteterne. 

 
 

Indendørs træning 
 I Odder Roklub max 6 i træningslokalet (Hver 3. ergometer = 

4 pers og 2 pers. på slides langs væggen) 
 

 DffR’s krav: Indendørs træningsfaciliteter skal indrettes med 
minimum 4 M2 gulvareal per person samt 2 meter afstand 
mellem hvert ergometer, cykel eller anden træningsstation. 
Hver bruger skal spritte ergometer og alle kontaktflader efter. 

 
Toiletter 

 Husk at gøre toilettet rent og spritte alle flader af, inden du 
forlader toilettet. 
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